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ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03)
Δήμος Καρδαμύλων, Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 ως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Χίου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.proteussa.com Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) Μπελλές Αριστείδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Χαβιάρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Χαχλάκης Αντώνης
Μέλος
των οικονομικών καταστάσεων: 24 Μαρτίου 2014
Παιδακάκης Ιωάννης
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2013 (Αναμορφωμένες *)
31/12/2013 (Αναμορφωμένες *)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
135.048
154.878 Πωλήσεις
3.284.697
2.833.852
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
715
715 Μικτά Κέρδη / (ζημίες)
709.636
583.133
Αποθέματα
1.406.281
1.969.073
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 496.860
79.394
Απαιτήσεις από πελάτες
1.701.433
1.573.481
494.635
74.137
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
192.783
269.475 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
--------------------------------------------------- Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
362.478
49.611
Σύνολο Ενεργητικού
3.436.260
3.967.622
=================
================= Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
(9.206)
9.709
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
353.272
59.320
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )
177,2509
24,2597
=================
=================
Μετοχικό Κεφάλαιο
60.000
60.000 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
519.374
104.650
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
712.746
450.912 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
--------------------------------------------------=================
=================
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
772.746
510.912
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
--------------------------------------------------(Ποσά εκφρασμένα σε €)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
105.953
102.174
31/12/2013
31/12/2012
Λοιπές βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις
2.557.561
3.354.536
--------------------------------------------------- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
2.663.514
3.456.710
--------------------------------------------------- (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
510.912
909.631
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
3.436.260
3.967.622
=================
================= Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
353.272
59.320
Έμμεση Μέθοδος
31/12/2012 Διανεμηθέντα μερίσματα
(91.438)
(458.039)
---------31/12/2013 (Αναμορφωμένες *)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
Λειτουργικές δραστηριότητες
772.746
510.912
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
494.635
74.137 (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
=================
=================
Πλέον/μείον προσαρμογές για :
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αποσβέσεις
22.514
25.256
Προβλέψεις
(3.702)
55.008 1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
(568)
(7.469)
Πιστωτικοί Τόκοι
(55)
(304) 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικα χρήσεις παρατίθενται στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων.
Λοιπά μη ταμιακά κονδύλια
(2.239)
10.138 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 σε 16
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.280
5.561
άτομα και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σε 16 άτομα.
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνΜείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
562.792
(637.377)
δεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31/12/2013
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(69.363)
604.978
α) 'Εσοδα
2.274.949
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών )
(756.297)
(137.895)
β) Έξοδα
46.929
Μείον:
γ) Απαιτήσεις
1.460.860
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(1.384)
δ) Υποχρεώσεις
1.383.175
Kαταβεβλημένοι Φόροι
(219.084)
(132.431)
--------------------------------------------------ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
29.529
(140.398)
--------------------------------------------------στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Επενδυτικές Δραστηριότητες
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
1.030
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(40)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2.684)
(2.508) 5. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τόκοι εισπραχθέντες
55
304
31/12/2012
31/12/2013
--------------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(2.629)
(2.244)
Προβλέψεις
σχετικές
με
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις
40.000
40.000
--------------------------------------------------Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Λοιπές προβλέψεις
9.606
13.307
Μερίσματα πληρωθέντα
(22.573)
(283.576)
Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά την μη ληφθείσα άδεια Προσωπικού.
--------------------------------------------------Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(22.573)
(283.576) 6. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ
--------------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." με έδρα την Ελλάδα. Η Συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
4.327
(426.218)
50% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
10.516
436.734
--------------------------------------------------- 7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοΤαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
14.843
10.516
ποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
=================
=================
Χίος, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. AB 347823

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 935562

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 593929

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 264939

